


H E T  A L L E R B E S T E  
V A N  T W E E  W E R E L D E N

De prestaties en de look, de passie en de technologie, 

de betovering en de betrouwbaarheid...  De nieuwe 

Eclipse Cross heeft het allemaal. Hij is dan ook het 

schitterende resultaat van de 100 jaar autoknowhow 

en de 80 jaar 4x4-expertise van Mitsubishi.

Als coupé betovert hij met zijn verfijnde en origi-

nele lijnen. En als SUV verleidt hij met zijn stoere 

uitstraling en krachtige inborst. Méér nog dan een 

gloednieuw model is hij dan ook een totaal nieuw 

autoconcept. Een wagen die voorheen onverenig-

bare wensen verzoent in een revolutionair nieuw 

ontwerp: dat van de SUV-coupé.

De Eclipse Cross is trouwens om nog een andere 

reden baanbrekend. Als allereerste model van een 

volledig nieuwe generatie Mitsubishi-modellen vormt 

hij de voorbode van een nieuwe vormtaal, nieuwe 

technische oplossingen en een nóg hogere kwaliteit 

van de gebruikte materialen.

De Eclipse Cross is de schone én het beest. Laat u lei-

den door de ingeving van het moment. Geniet de ene 

keer van zijn verfijnd comfort en doe een andere keer 

een beroep op zijn brute spierkracht.



De vormtaal van de Eclipse Cross straalt één en 

al dynamiek uit. Met zijn 3D-design lijkt hij wel 

gebeeldhouwd uit één stuk massief metaal. Zijn 

oplopende gordellijn en schuin aflopend dak vormen 

een oogstrelend harmonieus geheel. 

De vastberaden blik van zijn voorzijde is het resultaat 

van Mitsubishi’s vooruitstrevende Dynamic Shield 

design van de tweede generatie. Zowel de voor- 

als achterlichten pakken uit met gesofisticeerde 

ledverlichting. Zijn gloednieuwe exclusieve kleur 

‘Eclipse Red’ is het resultaat van een volledig nieuw 

‘Takumi’ proces dat de kleur een ongeziene intensiteit 

en glans bezorgt.

Zijn ontwerp bereikt een zelden geziene 

aerodynamische balans tussen design, uitstraling, 

binnenruimte en een voorbeeldige luchtweerstand.

D Y N A M I S C H  D E S I G N



De combinatie van een laag dashboard, een hoge 

middenconsole en omhullende zetels creëert vooraan 

de sfeer van een cockpit. De ergonomie wordt verder 

verhoogd door een handige onderverdeling in twee 

zones: bovenaan alle informatie-instrumenten en 

onderaan alle bedieningsorganen. 

Het hoogkwalitatieve interieur uit zich in hoogwaar-

dige materialen en contrasterende zachte en harde 

oppervlakken. De behuizing van het instrumenten-

bord is uitgevoerd in een hightech carbonlook en 

daarnaast zijn er tal van zilverkleurige toetsen. Alle 

elementen zijn zeer nauwgezet geassembleerd zodat 

ze perfect op elkaar aansluiten en ongewenste gelui-

den voorkomen.

De zichtbaarheid naar buiten is maximaal en de 

ruimte binnenin biedt royaal plaats aan vijf vol-

wassenen. De achterbank is standaard op alle ver-

sies in twee ongelijke delen slim  verschuifbaar en 

neerklapbaar. Op die manier kan u genieten van 

een extra grote bagageruimte.

Z I N N E N S T R E L E N D  I N T E R I E U R



De Eclipse Cross heeft de meest geavanceerde technologieën aan boord, sommige als regelrechte primeur 

binnen zijn klasse. Ze zorgen voor verregaande connectiviteit en ongezien comfort voor alle inzittenden.

Via een 7”-aanraakscherm bovenop het dashboard 

raadpleegt de bestuurder geconnecteerde informa-

tie, zonder de ogen van de weg te wenden. SDA on-

dersteunt daarvoor onder meer Apple CarPlay1. Via 

spraakbediening of via het SDA-aanraakscherm vraagt 

u routeaanwijzingen, telefoneert u, leest u tekstbe-

richten en kiest u muziek.

1 Apple CarPlay, iPhone en Siri zijn als handelsmerk van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen.

V O O R U I T S T R E V E N D E  
T E C H N O LO G I E

Als één van de weinigen in zijn segment beschikt 

de Eclipse Cross over een head-up display (HUD). 

Dit transparant scherm in het gezichtsveld van de 

bestuurder geeft de belangrijkste rijgegevens weer 

(snelheid, aanwijzingen van het navigatiesysteem...). 

Zo beschikt de bestuurder sneller en veiliger over alle 

essentiële informatie.

HEAD-UP DISPLAY (HUD)

MITSUBISHI CONNECT:  
SMARTPHONE DISPLAY AUDIO (SDA)1

2

De Touchpad Controller in de middenconsole is een 

Mitsubishi primeur en biedt een meer intuïtieve 

bediening dan klassieke draaiknoppen. Zo wordt bv. 

het audiovolume geregeld door eenvoudig met twee 

vingers omhoog of omlaag te vegen. De Touchpad 

Controller bedient ook audiobronnen zoals de radio of 

iPod en is compatibel met Apple CarPlay. 

TOUCHPAD CONTROLLER3

Dit systeem detecteert voertuigen of voetgangers op de 

weg. Als het systeem een dreigende aanrijding opmerkt, 

waarschuwt het de bestuurder met een geluidssignaal 

en helpt het een aanrijding voorkomen of beperkt het 

de schade door automatisch de remmen te activeren.

FORWARD COLLISION MITIGATION4

Dit systeem waarschuwt de bestuurder zodra het merkt 

dat de auto ongewenst van zijn rijstrook gaat afwijken.

LANE DEPARTURE WARNING5

Dit systeem controleert de afstand tot voorliggers en 

vertraagt de Eclipse Cross indien nodig tot hun snelheid. 

Na remmen tot stilstand, volstaat een druk op het 

gaspedaal of een draai aan een knop om de auto weer te 

laten accelereren tot de ingestelde snelheid.

ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELAAR7

Dit systeem waarschuwt voor voertuigen in de dode 

hoek van de zijspiegels.  Ook ondersteunt het de 

bestuurder bij rijstrookwissels en bij achterwaarts 

manoeuvreren.

BLIND SPOT WARNING SYSTEM6



1.5 TURBOBENZINE MOTOR

Speciaal voor de Eclipse Cross ontwikkelde Mitsubishi 

Motors een volledig nieuwe viercilinderbenzinemotor. 

Deze ultralichte aluminium 1.5L-motor combineert 

stevige rijprestaties met een soepele werking. Daar-

voor zorgen het in de cilinderkoppen geïntegreerde 

uitlaatspruitstuk, een variabele MIVEC-kleppentiming 

op de in- en uitlaat, een compacte turbo met elektrische 

wastegate… Tot en met holle uitlaatkleppen gevuld met 

natrium. Het automatische stop-startsysteem draagt bij 

tot de soepele werking en het lage verbruik.

S-AWC (Super-All wheel control)

Het S-AWC-systeem van Mitsubishi Motors beheert de 

rij- en remkrachten van de vier wielen, door het koppel 

te verdelen tussen de linker- en rechterwielen. Daarbij 

beheert het 4WD-systeem in alle omstandigheden de 

optimale verdeling tussen voor- en achterwielen. 

Het geavanceerde S-AWC-systeem van de Eclipse 

Cross breidt deze vierwielaandrijving uit met een 

actieve giercontrole met remactivering. Zo verbetert 

S-AWC het rijgedrag in de bochten en de stabiliteit 

op rechte stukken, bij rijstrookwissels of op gladde 

ondergronden.

Daarnaast omvat het S-AWC-systeem van de Eclipse 

Cross drie aandrijfmodi, die ingeschakeld worden met 

een knop op de middenconsole:

>  AUTO-modus voor normale rijomstandigheden

>  SNOW-modus voor besneeuwde en gladde wegen. 

>  GRAVEL-modus voor moeilijk terrein, slechte 

wegen of om los te raken uit modder of sneeuw.

Naast de 4WD-uitvoering is de Eclipse Cross uiter-

aard ook verkrijgbaar in een versie met voorwiel- 

aandrijving (2WD).

CVT-TRANSMISSIE, 

INCLUSIEF SPORTMODUS

Deze nieuwe automatische transmissie omvat een 

inschakelbare manuele stand in Sportmodus met acht 

kort gespreide verhoudingen om het potentieel van 

de motor optimaal te benutten. De CVT-transmissie 

gebruikt een nieuw getrapt schakelsysteem om 

een krachtig acceleratiegevoel af te leveren en 

het schakelgevoel van een klassieke automatische 

transmissie te bieden. Naast de uitvoering met 

automatische CVT-transmissie is de Eclipse Cross 

ook verkrijgbaar in een versie met een manuele 

zesversnellingsbak.

K R A C H T I G E  E N  Z U I N I G E  
A A N D R I J V I N G



TECHNISCHE SPECIFICATIES

1.5T MIVEC 1.5T MIVEC CVT 1.5T MIVEC CVT 
S-AWC

Cilinderinhoud (cc) 1.499 

Max. vermogen (kW (pk) @ t/min) 120 (163) @ 5,500 

Max. koppel (Nm @ tpm) 250 Nm @ 1.800 - 4.500

Gecomb. verbruik (l/100km) 6,6 6,7 7,0

Gecomb. CO
2
 uitstoot  (g/km) 151 154 159

Max. snelheid (km/u) 205 200 200

Acceleratie 0-100km/u (s) 10,3 9,3 9,8

Aandrijving / Versnellingsbak Vooraan /  
Manuele 6-bak 

Vooraan /  
CVT met Step shift

Vierwielaandrijving /  
CVT met Step shift

Lengte / Breedte / Hoogte (mm) 4.405 / 1.805 / 1.685

Wielbasis (mm) 2.670

Geremd trekvermogen (kg) 1.600

Leeggewicht (kg) 1.425 - 1.455 1460 - 1.490 1.520 - 1.550

Koffervolume (min / max) (l) 341 - 448 341 - 448 341 - 448 

AANBEVOLEN CATALOGUSPRIJZEN (BTWI)*

1.5T MIVEC 1.5T MIVEC CVT 1.5T MIVEC CVT 
S-AWC

Invite  € 26.490 - -

Intense  € 28.190  € 29.690 -

Instyle  € 33.490 -  € 37.490 

OPTIES

Metaalkleur  € 550 

Speciale metaalkleur Eclipse Red  € 750 

MMCS navigatiesysteem 
(op Intense) Mitsubishi Connect, 
Touchpad controller interface 
en 1x USB poort vervallen

 € 1.500 

*Aanbevolen catalogusprijzen zijn geldig in België en inclusief 21% BTW. Alle prijzen vermeld in deze catalogus zijn geldig op het ogenblik van druk. Gelieve contact op te nemen met uw 
erkende Mitsubishi verdeler voor een gedetailleerde offerte. Beherman Motors NV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen.



INVITE  STANDAARDUITRUSTING

EXTERIEUR

16" aluminium velgen (bandenmaat 215/70R16)

Dynamic shield grille vooraan met matzwart centraal gedeelte en zilverkleurige lamellen

Verchroomde ruitomlijsting

Sierstrip onderzijde deuren (zwart)

Zwarte wielkastverbreders

Zilverkleurige skid plates voor- en achteraan

Chromen sierstrip achterklep

Dakspoiler achteraan met geïntegreerde ruitenwisser

Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur

Privacy glass achteraan

Dakrails

Mistlampen vooraan

LED dagrijverlichting

INTERIEUR

Lederen stuurwiel met functietoetsen en lederen versnellingspook

Stoffen interieur zwart

In de hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

Centrale armsteun vooraan

In de hoogte verstelbare bestuurderszetel

Achterbank 60:40 neerklapbaar en verschuifbaar 

COMFORT

Automatische Airconditioning 

Mitsubishi Connect (Smartphone Display Audio) met navigatiemogelijkheid via eigen smartphone

Touchpad controller interface

Digital audio broadcast radio (DAB) met 6 luidsprekers

2x USB poorten

Achteruitrijcamera

Cruise control met snelheidsbegrenzer

Bluetooth telefoonvoorbereiding met voice control

Lichtsensor met automatische grootlichtassistent (auto high beam)

Regensensor

VEILIGHEID

Forward Collision Mitigation system (FCM): actieve remassistentie met voetgangerdetectie

Lane Departure Warning (LDW): rijstrookassistent

7 Airbags (2 frontale, 2 laterale, 2 gordijnairbags, knieairbag bestuurder)

Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

Bandenreparatieset

INTENSE  (MEERUITRUSTING BOVENOP INVITE)

EXTERIEUR

18" aluminium velgen (bandenmaat 225/55R18)

Dynamic shield grille vooraan met glossy zwart centraal gedeelte en verchroomde lamellen

Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Sierstrip onderzijde deuren (zwart met chromen afwerking)

INTERIEUR

Premium stoffen interieur zwart

Verschuifbare centrale armsteun vooraan (niet op CVT versie)

Centrale armsteun achteraan met bekerhouder

Verchroomde deurgrepen 

COMFORT

Automatische Airconditioning dual zone

Keyless Operation System: handenvrij sleutelsysteem

Head-up display (HUD)

Parkeersensoren voor-en achteraan

VEILIGHEID

Elektronische handrem met auto hold functie (enkel CVT versie)

INSTYLE  (MEERUITRUSTING BOVENOP INTENSE)

EXTERIEUR

LED koplampen met koplampsproeiers

Verwarmde voorruit

INTERIEUR

Lederen interieur: zwart met dark orange stiknaden

Verwarmde zetels voor- en achteraan

Verwarmd stuurwiel

Elektrisch bediende bestuurderszetel

Elektrisch bediend panoramisch schuifdak

COMFORT

MMCS Navigatiesysteem (Mitsubishi Connect, Touchpad controller interface en 1x USB poort vervallen)

Rockford Fosgate Premium Audio System met 9 speakers

Multi-Around view monitor (360° camera)

VEILIGHEID

Blind Spot Warning System (BSW): dodehoekassistent

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Adaptieve cruise control (enkel CVT-versie)



JAAR
ANTI-CORROSIE

BRONZE

ECLIPSE RED

AMETHYST BLACK

TITANIUM GREY

SILKY WHITE

STERLING SILVER

POLAR WHITE

(niet metaalkleur)

K L E U R E N

I N T E R I E U R B E K L E D I N G
>  Standaard stoffen interieur (Invite)

>  Premium stoffen interieur (Intense)

>  Premium lederen interieur (Instyle)

R O B U U S T E  W A A R B O R G  
E N  B I J S T A N D

Wij doen er alles aan opdat u volop zou kunnen genieten van uw Mitsubishi. Zonder zorgen en zo lang mogelijk. 

Daarvoor bieden wij u een alomvattend arsenaal aan waarborgen: 5 JAAR OF 100.000 KM GARANTIE, 

afhankelijk van wat eerst wordt bereikt. 

5 JAAR BIJSTAND

24/7 beschikbaar bij u thuis en onderweg. In België en 

30 Europese landen wordt uw auto naar de dichtstbij-

zijnde erkende Mitsubishi-verdeler gesleept.

12 JAAR ANTIROESTGARANTIE

Deze dekt de plaatstalen carrosseriepanelen tegen 

doorroesten van binnenuit ten gevolge van materiaal- 

of constructiefouten.

GARANTIE
JAAR JAAR

BIJSTAND

Het kleurenpallet van de Eclipse Cross omvat zeven verschillende tinten die u toelaten de gepaste uitstraling  

te geven.
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Bepaalde uitrustingskenmerken kunnen verschillen van land tot land. Contractueel niet-bindende afbeeldingen die mogelijk afwijken van de uiteindelijke uitrusting. 

Sommige afbeeldingen kunnen accessoires bevatten.Prijzen gelijkvormig met de reglementering van het Ministerie van Economische Zaken.

Beherman Motors nv/sa - invoerder van Mitsubishi-voertuigen - behoudt zich het recht voor deze prijzen, eender welke standaarduitrusting of de technische 

specificaties op elk ogenblik te wijzigen. Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Mitsubishi-verdeler voor details. Alle rechten voorbehouden. 07/2017

GARANTIE
JAAR

JAAR
BIJSTAND

JAAR
ANTI-CORROSIE


